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PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ  
TÍCH CỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ GIA ĐÌNH 

(Tham luận của đại biểu Vàng Thị Mỷ 
 xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) 

 

Kính thưa Đại hội! 

Tôi tên là Vàng Thị Mỷ, sinh ra và lớn lên tại xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn, 

tỉnh Hà Giang, nơi biên cương cực Bắc của Tổ quốc đặc biệt khó khăn. Cũng như bao 

gia đình dân tộc thiểu số của nước ta, gia đình tôi luôn nhận được sự quan tâm của 

Đảng, Nhà nước, cùng với sự cố gắng nỗ lực của mình, gia đình tôi đã vươn lên trong 

lao động sản xuất, tích cực xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc! 

Tôi lập gia đình năm 2004, khi mới tròn 20 tuổi. Thời điểm đó, hoàn cảnh gia đình 

tôi rất khó khăn, ở chung với bố mẹ chồng trong căn nhà tranh không đủ che mưa, che 

nắng. Nguồn sinh sống chủ yếu từ việc làm nương rẫy nên mặc dù đã làm lụng vất vả 

nhưng hàng năm vẫn thiếu ăn từ  3 - 4 tháng, con đi học không có tiền mua sách vở, bố mẹ 

ốm đau cũng không có tiền mua thuốc. Tôi luôn suy nghĩ, trăn trở làm cách nào để thoát 

được cái đói, cái nghèo mà bao lâu nay vẫn đeo đẳng theo gia đình mình mãi.  

Nghĩ là làm, tôi đã bàn với chồng tôi:  Diện tích đất canh tác của gia đình mình 

quá ít, quanh năm làm lụng vất vả mà vẫn không đủ ăn, đủ mặc; giờ đã đến lúc mình 

phải nghĩ cách thay đổi làm kinh tế. Và tôi đã nhận được sự ủng hộ của chồng tôi. Tôi 

thấy, phụ nữ trong địa phương mỗi lần có tiền muốn mua quần áo dân tộc đều phải đi 

rất xa hoặc phải chờ phiên chợ mới có thể mua được. Vậy tại sao mình không thử làm 

nghề may để phục vụ chị em ngay tại địa phương? Và thế là, gia đình tôi quyết định 

làm nghề may quần áo dân tộc. Tôi đã được tạo điều kiện vay 30 triệu đồng vốn từ 

Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư mua máy khâu, mua vải. Vì vốn quá ít nên tôi 

chỉ may được ít sản phẩm và bán tại chợ xã Phố Cáo. Năm đó mua bán thuận lợi nên 

trừ chi phí gia đình tôi cũng thu được 50 triệu đồng tiền lãi. Những năm sau đó, khi có 

thêm chút vốn nhờ tích góp được qua các năm, tôi lại bàn với chồng tôi tiếp tục đầu tư 

mua thêm hai máy khâu và thuê thêm 2 nhân công làm thường xuyên với mức tiền 

công từ 4-5 triệu đồng/người/tháng. Sản phẩm làm ra đã được tiêu thụ tại các huyện: 

Bắc Mê, Mèo Vạc, Yên Minh, Quang Bình (tỉnh Hà Giang), Huyện Na Hang (tỉnh 

Tuyên Quang). Ngoài ra, tôi còn đưa hàng sang tỉnh Thái Nguyên và vào Đắc Lắc để 

tiêu thụ. Đến năm 2014, tôi thấy nghề may phát triển thuận lợi, sản phẩm làm ra cung 

không đủ cầu nên gia đình tôi lại thuê thêm nhân công ở các xã lân cận may theo mùa 

cao điểm để đáp ứng một phần nhu cầu của nhân dân về trang phục dân tộc, quần áo 

may sẵn, đặc biệt là vào dịp cuối năm. Mức chi trả cho nhân công vào mùa này khoảng 

300 nghìn đồng/người/ ngày. Từ đó, hàng năm, gia đình tôi tạo thêm việc làm cho 15 - 
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20 người làm/ngày với thu nhập ổn định từ 6 – 7 triệu đồng/tháng. Do nhu cầu cao tại 

các địa phương, tôi đã tìm tới các thị trường vải để đảm bảo nguyên liệu đầu vào. 

Ngoài các nguồn hàng từ Trung Quốc, tôi còn tìm tới thị trường vải tại chợ Đồng xuân 

(Hà Nội) và chợ Ninh Hiệp (Bắc Ninh) để nhập các loại vải phục vụ cho nhu cầu của 

bà con nhân dân trên địa bàn dân cư nơi gia đình tôi đang sinh sống và các địa bàn lân 

cận.  

Cuối năm 2014, gia đình tôi đã xây thêm một gian nhà để chuyên may quần áo, 

trang phục dân tộc và mở một gian hàng tập hóa bán tại nhà phục vụ bà con nhân dân 

trong thôn, xã. Ngoài ra, gia đình tôi còn mở rộng 200m
2  đất để làm vườn chăn nuôi 

gia cầm để tận dụng nguồn rau, ngô sẵn có của gia đình, hàng tháng tự cung cấp nguồn 

thực phẩm sạch cho gia đình và bán ra chợ cho bà con. Do gia đình neo người, con còn 

nhỏ nên gia đình tôi mua thêm bò, dê, lợn cho bà con trong thôn nuôi rẽ, gồm: có 4 

con bò, 5 con lợn, 12 con dê, vừa giúp được bà con không có điều kiện, vừa tăng thêm 

thu nhập cho gia đình. Tính đến nay, tổng thu nhập bình quân hàng năm của gia đình 

tôi đạt trên 250 triệu đồng/năm. 

Tôi đã mở những lớp đào tạo, dạy nghề may miễn phí cho tất cả chị em có nhu 

cầu cho đến khi các chị em đã thạo nghề, có thể tự hành nghề may để kiếm tiền. Tại 

địa phương tôi có một chị gặp hoàn cảnh éo le, chồng chết do AIDS, bản thân chị cũng 

nhiễm HIV/AIDS, lại phải một nách nuôi 2 con nhỏ, cuộc sống rất khó khăn, kiếm ăn 

hàng ngày, bữa no, bữa đói. Tôi đã chủ động gần gũi động viên chị cố gắng vươn lên 

để làm chỗ dựa cho con. Tôi dạy chị cắt may và cách làm ra sản phẩm để thị trường có 

thể chấp nhận được. Đến giờ chị đã cắt may thuần thục và tạo ra sản phẩm đưa ra thị 

trường bán, đem lại thu nhập từ 200.000- 300.000đ/ngày. Tôi cũng giúp 02 chị khác 

trong thôn thuộc diện khó khăn bằng cách đào tạo nghề miễn phí và giúp cho mỗi chị 

01 cái máy may, cung cấp vải để các chị có nguyên liệu để làm. Đến nay, 02 chị đã tạo 

lập được kinh tế gia đình, đưa gia đình từ hộ nghèo lên thoát nghèo, thuộc diện hộ gia 

đình có kinh tế vững vàng trong thôn.  

Tháng 6 năm 2015, Hội LHPN huyện Đồng Văn đã phối hợp với Hội nông dân 

huyện mở 02 lớp dạy nghề cắt may cho xã. Tôi đã vận động bà con đi học và xung 

phong làm giáo viên cho lớp, đồng thời, cung cấp vải làm nguyên liệu cho lớp thực 

hành. Đến nay, 2 lớp học đã tuyển sinh được 70 người và hoạt động rất hiệu quả.  

Gia đình tôi đã được Ủy ban nhân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen 

về gương vượt khó vươn lên làm giàu, và được Hội LHPN huyện xét là gia đình hội 

viên tiêu biểu trong phong trào phát triển kinh tế của địa phương, nhiều năm liền gia 

đình tôi được công nhận đạt gia đình văn hóa.  
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Với tôi, mong muốn lớn nhất bây giờ là được các cấp lãnh đạo giúp đỡ tôi liên 

hệ, kết nối với các cơ sở, nhà máy sản xuất vải lớn trong nước để tôi đến tham quan và 

ký kết hợp đồng cung cấp vải để tôi có sẵn nguồn nguyên liệu vải để may. Đồng thời, 

nếu có thể, tôi cũng muốn trở thành đại lý cung cấp vải để có nguồn cung cấp vải ổn 

định, phục vụ cho nhu cầu may mặc của bà con nơi tôi sinh sống và các vùng lân cận 

trong huyện, trong tỉnh. Như vậy, tôi vừa phát triển được tốt hơn kinh tế gia đình, vừa 

hỗ trợ được nhiều hơn cho bà con tại địa phương Tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ mọi 

người và nhất là chị em phụ nữ, cùng nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính 

đáng trên chính mảnh đất quê hương mình. 

Trân trọng cảm ơn Đại hội.  

 


